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Sprawozdanie nr 6 (16)/2022 z działalności Rady Osiedla Stare Miasto. Wydawnictwo bezpłatne
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W maju 2023 roku będziemy 
mogli chodzić po chodnikach 
wokół Starego Rynku. Taką 
deklarację złożyli wyko-
nawcy podczas spotkania 
z przedsiębiorcami, restau-
ratorami i właścicielami 
nieruchomości. Dobrą wia-
domością jest też oświetlenie 
tworzące magiczny klimat 
nocnego miasta.

Na dziś tematów związa-
nych z rewitalizacją tej 

przestrzeni, wymagających 
doprecyzowania, jest sporo. 
To między innymi kwestia 
wywozu śmieci. Trzeba ustalić 
jasne zasady odbioru odpadów 

NOWE OŚWIETLENIE 
STAREGO RYNKU

z lokali nieposiadających za-
plecza od strony uliczek oka-
lających rynek. Przez wiele 
miesięcy widać było przepeł-
nione kontenery stojące przed 
Muzeum Archeologicznym.

Restauratorzy pytali także 
o przyłącza do ogródków ga-
stronomicznych, a właściciele 
nieruchomości – o oświetlenie 
zabytkowych kamienic. Powstał 
„masterplan”, czyli plan działa-
nia na przyszłość, uwzględniają-
cy takie elementy jak natężenie 
i barwa światła, a także zacho-
wanie historycznych latarni.

Istniejąca iluminacja – nagro-
dzona w 1997 roku – wymaga 
dziś nie tylko nowoczesnego 

podejścia, ale także wymiany 
przestarzałej już infrastruktury 
technicznej. Nie bez znaczenia 
są także kwestie oszczędności 

energii. Dodatkowo wokół ryn-
ku pojawi się drugi krąg oświe-
tlenia. Pozwoli to na stworzenie 
oryginalnego poznańskiego 
klimatu – z miodową barwą 
iluminacji.

Oczywiście, najintensywniej 
oświetlony będzie ratusz z wie-
żą. Zaplanowano także moż-
liwość zmiany kolorów przy 
okazji ważnych rocznic czy wy-
darzeń. Ciekawie zapowiada się 
wizualizacja Odwachu z instala-
cją wideo pokazującą np. zmianę 
warty. Specjalnie oświetlonych 
będzie 25 obiektów, w tym fon-
tanny. Magistrat zapowiada tak-
że odnowienie i pozostawienie 
ponadstuletnich słupów latarni. 
Podsumowanie przygotował rad-
ny Tomasz Dworek.

Oświetlone zostaną kamie-
nice wokół rynku. Koszty 
utrzymania iluminacji bu-
dynków na Starym Mieście 
ponosić będzie jak dotych-
czas Miasto Poznań (w tym 
koszty energii oraz eksplo-
atacji urządzeń).
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WARTO NAD WARTĄ

Szkoła Podstawowa nr 40 nie 
jest zainteresowana użytko-
waniem boiska przy Estkow-
skiego. Dyrekcja wskazuje na 
zły stan infrastruktury, brak 
środków na remonty i sprzą-
tanie. Żadna jednostka miej-
ska nie wyraziła woli prze-
jęcia gruntu. Co dalej z tym 
atrakcyjnym terenem?

Kilka lat temu Urząd Miasta 
ogłosił konkurs na opraco-

wanie koncepcji budynku toa-
lety publicznej w starym korycie 
Warty i zagospodarowanie oto-
czenia. Skończyło na konkursie 
i promocji sponsora… Miasto 
było też organizatorem ważnych 
dla lokalnej społeczności warsz-
tatów Re-wita wskazujących na 
potrzeby zagospodarowania tej 
przestrzeni. Warto powrócić do 
wniosków z konsultacji.

STARE KORYTO WARTY – CO DALEJ 
Z BOISKIEM I REWITALIZACJĄ?

SPÓR O CHARAKTER NAJMU
Teren północnego fragmentu 
koryta 5 lat temu był przed-
miotem konsultacji społecz-
nych i warsztatów Re-wita, 
w których mieszkańcy wskazali 

10-letnią perspektywę zagospo-
darowania tej przestrzeni. Pro-
jekt rewaloryzacji boiska, zgła-
szany przez rodziców uczniów 
uczęszczających do SP nr 40, 
pojawiał się także w projek-
tach budżetu obywatelskiego. 
Propozycje nie uzyskały jednak 
wystarczającej liczby głosów. 
Należy jednak zauważyć, że 
potrzeba kontynuowania spor-
towego charakteru tego miejsca 
promowana była przez rodzi-
ców, którzy są dziś w sporze 
w dyrekcją szkoły.

Wskazano także na proble-
matyczny charakter najmu: 
„Dlaczego ktoś miałby się an-
gażować finansowo w miej-
ski grunt? W obecnym stanie 
przepisów poczynione na-
kłady są raczej źle widziane, 
dzierżawa 3-letnia bez prawa 
pierwonajmu w kolejnych 

latach, a także podniesienie 
jakości terenu, wywindują 
wartość miejsca i automa-
tycznie… wysokość dzierża-
wy” – można było przeczytać 
w komentarzach pod postem 
na Facebooku Rady.

Tym samym po stronie magi-
stratu konieczna jest deklaracja 
w sprawie zagospodarowania 
północnego fragmentu starego 
koryta Warty i budowy alter-
natywnego parkingu – zamiast 
obecnie funkcjonującego przy 
Chwaliszewie.

Działki, na której znajduje 
się bosko, mają kluczowe 
znaczenie dla całego pro-
cesu rewitalizacji starego 
koryta Warty. W lutym 2022 
Rada Osiedla Stare Miasto 
negatywnie zaopiniowała 
sprzedaż pobliskiej parceli 
przy ulicy Wenecjańskiej, 
wskazując potrzebę utwo-
rzenia tam parkingu ku-
baturowego – informuje 
Andrzej Rataj, radny miej-
ski i przewodniczący Rady 
Osiedla.

W ramach bieżących kon-
sultacji radnych i pytań za-
danych m.in. na portalach 
społecznościowych poja-
wiły się następujące pro-
pozycje zagospodarowania 
boiska przy Estkowskiego: 
wybieg dla psów, tor rowe-
rowy, miejsce na diabelski 
młyn czy kontynuacja cha-
rakteru sportowego.
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WARTO NAD WARTĄ

Jak przyszłość północnej 
części starego koryta Warty 
wyobrażają sobie mieszkań-
cy? Podstawowe problemy 
dotyczą komunikacji – połą-
czenia tego miejsca ze zrewi-
talizowaną częścią, nowym 
parkiem, cyplem nad Wartą, 
na którym planowana jest 
rzeczna marina, oraz bu-
dynkami na Chwaliszewie 
i ulicy Szyperskiej.

Żeby mieszkańcy chcieli ko-
rzystać z odnowionej prze-

strzeni, konieczne jest naturalne 
i bezkolizyjne przejście. Dziś do 

zabawy i rekreacji na istnieją-
cym boisku zniechęca ul. Est-
kowskiego, dwupasmowa trasa 
szybkiego ruchu i nieprzyjazny 
system przejść dla pieszych.

CZEGO NAM BRAKUJE?
W uwagach mieszkańców za-
wsze najważniejszymi elemen-
tami były woda i zieleń w róż-
nych formach: trawiastych 
pagórków, na których można 
poleżeć, sensorycznego ogrodu 
zmysłów z sadem i kwietnika-
mi czy parku wodnego, który 
powinien nawiązywać do hi-
storii, ale przede wszystkim 
być miejscem relaksu i zabawy.

Projektanci kładli nacisk na 
połączenie koryta w spójną, 

Podczas marcowej sesji rad-
ni zaopiniowali negatywne 
zbycie miejskiej działki przy 
Wenecjańskiej w sytuacji, 
gdy nie ma tam uchwalone-
go miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego. Przypomnieli także 
oczekiwania mieszkańców.

Żeby zrealizować wypra-
cowane wspólnie cele –  

m.in. wnioski z warsztatów 
Re-wita – konieczne jest udo-
stępnienie terenu zajmowa-
nego dziś przez parking. Tę 
społecznie atrakcyjną prze-
strzeń zajmują potrzebne 
miejsca postojowe. W opinii 

PARKING NA CHWALISZEWIE – TYLKO GDZIE? 
mieszkańców, a także staro-
miejskich radnych, lepszym 
pomysłem wydaje się wybudo-
wanie piętrowego parkingu ze 
ścianami zieleni, położonego 
na wolnej dziś działce przy 
ulicy Wenecjańskiej.

To ostatnia wolna parcela 
w tym fyrtlu, a trudno sobie 
wyobrazić, mając na uwadze 
ograniczenie ruchu samocho-
dowego w centrum, likwidację 
podstawowego parkingu miej-
skiego w okolicach turystycz-
nego Starego Rynku.

Przestrzeń ta posiada także 
dodatkowy walor komunika-
cyjny – sąsiaduje z ulicą Est-
kowskiego, będącą łącznikiem 

PODSUMOWANE WARSZTATÓW RE-WITA
atrakcyjną całość dla różnych 
użytkowników. Dziś mieszkań-
ców cieszy oddany w 2016 roku 
park, ale rewitalizacji wymaga 
też plac Międzymoście upamięt-
niający historyczną przeprawę.

We wszystkich koncepcjach 
zwracano uwagę na elementy 
wypoczynku, rekreacji miesz-
kańców i osób korzystających 

z uroków Warty czy jej okolic. 
Na Starym Mieście brakuje ze-
wnętrznych siłowni, boisk z ka-
meralnymi trybunami, a także 
przestrzeni typu tor rowerowo-
-crossowy. Na te sportowe atrak-
cje powinno znaleźć się miejsce 
w rewitalizowanej przestrzeni.

Ważne, żeby poszczególne 
elementy koryta z atrakcjami 

dla różnych grup tworzyły 
spójną całość i były dobrze 
skomunikowane zarówno 
z budynkami mieszkalnymi, 
jak i z trasami turystycznymi. 
Dziś to największy problem 
i wyzwanie dla przestrzeni 
odgrodzonej dwupasmową 
drogą i mało atrakcyjnymi 
Garbarami.

wschód–zachód. W przyszłości 
pozwoli to na ograniczenie ru-
chu kołowego na Garbarach, 
a sprzyjać będzie rewitalizacji 
tego fyrtla.

W historycznej narracji cał-
kowicie pomija się portowy 
charakter Chwaliszewa, 
a przecież przez kilkaset 
nad Wartą rozładowywano 
barki, cumowały tu statki 
turystyczne, m.in. do Pusz-
czykowa, łowiono też ryby. 
Warto więc przypomnieć tu-
rystom i mieszkańcom prze-
mysłowy charakter fyrtla.

W opinii rady działka przy uli-
cy Wenecjańskiej powinna 
być przeznaczona na kuba-
turowy, wielopoziomowy par-
king, a trakt do turystycznej 
przestrzeni Starego Rynku 
mógłby prowadzić przez 
zielone tereny rekreacyjne, 
które powstałyby w miejscu 
obecnego parkingu. Dziś 
warto zwrócić uwagę na jego 
niskie standardy estetyczne. 

http://www.staremiasto.poznan.pl
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INWESTYCJE

Spółka Aquanet SA planuje 
dzierżawę budynków prze-
pompowni na Garbarach. 
Obecnie kompleks remontu-
je, zamierza także wyburzyć 
dobudówki i zdezynfekować 
wnętrze. Co mogłoby tam 
powstać?

Władze miasta zapo-
wiedziały budowę 

bulwarów prowadzących 
w stronę Szeląga. W okolicy 
powstanie też kładka łącząca 
osiedle planowane na tere-
nie dawnej elektrociepłowni 
z dworcem Garbary, być może 
także wróci piesza przeprawa 
przy moście kolejowym. Jest 
też miejsce, jak było to przed 
wojną, na rzeczną przystań 
od strony Szeląga. Pomysłów 
na zagospodarowanie dawnej 
przepompowni nie brakuje, 
zwłaszcza tych związanych 
z powrotem miasta nad Wartę. 
Budynek przy Garbarach może 
więc spełniać wiele funkcji 
o charakterze miastotwór-
czym i społecznym.

WARTO NAD WARTĄ

W ramach prac wyremon-
towano zarówno część nad-
rzeczną, jak i podwodną, 
ponieważ mur powstrzymuje 
osuwanie się gruntu, musiał 
zostać wzmocniony. Część 
podwodną składającą się głów-
nie z elementów drewnianych 
wzmocniono konstrukcją stalo-
wą, natomiast przestrzeń mię-
dzy starą ścianką drewnianą 
a nową wypełniono betonem. 
Poprawiło to stateczność muru, 
natomiast stalowa ściana przej-
muje parcie gruntu w dolnej 
części nadbrzeża.

Dno Warty wzdłuż muru 
wzmocniono pasem z kamieni, 
by zabezpieczyć obiekt przed 
podmywaniem. Część nadwod-
ną odrestaurowano – ceglaną 
ścianę oczyszczono i uzupeł-
niono ubytki. Zdemontowano 
skorodowane i powyginane 
odbojnice i zastąpiono je no-
wymi z drewnianymi elemen-
tami. Stalowe elementy, w tym 
m.in. pierścienie cumownicze 
i dźwigary gruntownie, oczysz-
czono i zabezpieczono przed ko-
rozją. Dodatkowo odtworzono 
drabinę zejściową.

Inwestycja objęła także od-
tworzenie betonowego oczepu 
oraz uporządkowanie terenu 
wzdłuż rzeki, gdzie zagęszczo-
no grunt i posadzono krzewy, 
a w pozostałych miejscach wy-
siano trawę.

Ze względów bezpieczeń-
stwa zamontowana została 
również balustrada, której 
wygląd – zgodnie z wytyczny-
mi Miejskiego Konserwatora 
Zabytków – jest jak w rejonie 
nieruchomości przy ul. Czar-
toria 5. Wyremontowany frag-
ment jest własnością miasta, 
natomiast w sąsiedztwie, bliżej 
ul. Estkowskiego, prowadzone 
są podobne prace realizowane 
przez prywatnego inwestora.

Ciekawe jest to, że Magistrat 
ze względu na możliwość ka-
tastrofy zabezpieczył środki 
na remont całego fragmentu 
muru, w tym części należącej 
do dewelopera. Ten jednak 
zdecydował się na inwestycję 
we własnym zakresie. Należy 
tu przypomnieć ekspertyzę po-
przedzającą działania napraw-
cze. W dokumencie wskazano, 
że nieznane są metody zabez-
pieczenia muru na odcinku 
Szyperskiej 13–14. Nie ustalo-
no, w jaki sposób inwestor za-
bezpieczył odciągi. Zalecenia 
raportu nakazują, by ze wzglę-
dów bezpieczeństwa nowe bu-
dynki przy nabrzeżu stawiać 
w odległości co najmniej 15 me-
trów od linii brzegowej.

W listopadzie zakończyły 
się także prace związane 
z odrestaurowaniem muru 
oporowego przy ulicy Szy-
perskiej. – Konstrukcja gro-
ziła zawaleniem i na wnio-
sek Rady Osiedla władze 
miasta podjęły kosztowne 
działania naprawcze – 
informuje radny Tomasz 
Dworek.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

http://www.staremiasto.poznan.pl
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LEPSZY FYRTEL

Przy ulicy Wrocławskiej na 
wewnętrznym dziedzińcu 
powstają ogródki gastro-
nomiczne. Nikt nie pytał 
o zdanie mieszkańców, 
dla których podwórko było 
dotąd azylem. Dodatkowo 
ZKZL w jednym z miesz-
kań zamierza ulokować… 
śmietnik!

Stary Rynek i jego okolice od 
lat zdominowane są przez 

funkcję rozrywkową. Kiedy 
w dyskusji publicznej podno-
szona jest kwestia warunków 
życia, zawsze pojawiają się 
głosy zdziwienia: to tam ktoś 
mieszka? Tam można żyć?

Na Starym Mieście mieszka-
ją ludzie – tak było od zawsze. 
Niestety, warunki lokalowe 
systematycznie się pogarsza-
ją: hałas, libacje alkoholowe 
do białego rana, zanieczysz-
czone fekaliami bramy i klatki 
schodowe, głośne muzyczne 
imprezy, wentylatory tuż pod 
oknami – to przykra codzien-
ność. Zawsze kompromisem 
było odizolowanie podwórek 
od „zabawowego” charakteru 
centrum.

– Odrobinę spokoju ludzie 
znajdują dopiero w pomiesz-
czeniach usytuowanych od 
strony podwórek, gdyż gwar 
z ulicy, w tym z ogródków piw-
nych, jest bardzo uciążliwy – 
informuje staromiejska radna 
Lidia Koralewska.

O „Projekcie Podwórko” – po-
legającym na postawieniu na 
dziedzińcu kamienicy kilku 
ogródków piwnych i restaura-
cji – Radę Osiedla Stare Miasto 
poinformowali zaniepokojeni 

ŚMIETNIK W KOMUNALNYM LOKALU! 
CZY TO REWITALIZACJA?

mieszkańcy. Skarżą się, że nikt 
ich nie pytał o zdanie.

O ile zrozumiałe są powody 
działań restauratorów, którzy 
po czasie epidemii szukają spo-
sobów na prowadzenie biznesu 
na rozkopanym Starym Rynku, 
o tyle zaskakujące jest stano-
wisko ZKZL. Miejska spółka 
deklaruje stworzenie miejsca 
„tętniącego życiem” oraz re-
witalizację architektoniczną, 
gospodarczą i społeczną.

W piśmie ZKZL informuje 
o poparciu projektu przez wła-
dze miasta, które traktują go 
jako alternatywę dla restaura-
torów na czas remontu Starego 
Rynku. – Jaką opcję miasto ma 
dla swoich mieszkańców? – py-
tają staromiejscy radni.

Podczas zorganizowanego 
przez Radę Osiedla Stare Mia-
sto spotkania, już z udziałem 
mieszkańców, wyrażono tak-
że obawy dotyczące zamiaru 
utworzenia śmietnika w jed-
nym z mieszkań w wyremonto-
wanej kamienicy będącej wła-
snością miasta. Rozwiązanie 
takie ma służyć przede wszyst-
kim prywatnym podmiotom. 
Przedstawiciel ZKZL nie wy-
kluczył takiej możliwości. Są-
siedzi są zaniepokojeni wizją 
robactwa i fetoru w kamienicy.

Przy wsparciu straży miej-
skiej i policji staromiejscy rad-
ni zaproponowali podpisanie 
umowy społecznej pomiędzy 
stronami, restauratorami, 
właścicielami nieruchomości 

i mieszkańcami. – Chodzi nam 
o płaszczyznę porozumienia 
i o możliwość skutecznego 
egzekwowania prawa – infor-
muje radny Tomasz Dworek, 
wiceprzewodniczący Rady.

Smutny wydźwięk miała 
deklaracja wielu miesz-
kańców (którzy żyją tam 
od urodzenia), że chętnie 
opuszczą swoje lokale, 
jeśli ZKZL zaproponuje im 
możliwość zamiany. Czy na 
Starym Mieście będziemy 
mieli niebawem skansen 
bez mieszkańców? Czy ich 
miejsce zajmą nocne kluby 
i najem krótkoterminowy?

http://www.staremiasto.poznan.pl
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Degradujące przestrzeń pu-
bliczną miniapartamenty 
w dawnym szpitalu Krysie-
wicza i i bardzo drogi skwer 
za 5 milionów z widokiem 
na parking przy kościele 
św. Marcina – to wszystko 
może się wydarzyć pomimo 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Taki projekt przyjęła Rada 
Miasta Poznania. Ale jest 

w nim sporo dobrych rozwią-
zań, m.in. likwidacja nieeste-
tycznych bud i obskurnego 
parkingu w centrum miasta. Na 
pewno cieszy także więcej zie-
leni! Powstaną też skwery przy 
Piekarach, w formie rekomen-
dowanej przez Miejską Komisję 

PLUSY I MINUSY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Urbanistyczno-Architektonicz-
ną, oraz u wylotu ul. Wysokiej.

NOWY PLAN, STARE PROBLEMY
Wszystkie koszty powstania 
zieleńca w miejscu obskurne-
go parkingu mogą sięgać mi-
lionów złotych odszkodowań, 
bo dla tej działki wcześniej 
wydano warunki zabudowy. 
Skwerek na miejskiej działce 
przy północno-zachodnim na-
rożniku placu Wiosny Ludów 
to z jednej strony dobre otwar-
cie na pieszy trakt w stronę 
Piekar, z drugiej – oczywista 
korzyść dla dewelopera, który 
kupił większość działek w tym 
miejscu i w przyszłości ciasno 
je zabuduje…

Na pewno cieszy likwidacja 
bieda parkingu naprzeciw 

galerii MM. Otrzymamy tu 
perspektywę widokową na 
zabytkowy kościół św. Marci-
na albo – kolejny patologiczny 
parking. Z gemelą parkingo-
wą wokół świątyni nie może 
poradzić sobie nawet Miejski 
Konserwator Zabytków. Prze-
cież sporo miejsc postojowych 
jest kilkanaście metrów dalej, 

Z ulicy Krysiewicza wyprowadził się już szpital dziecięcy. Co 
powstanie w kompleksie zabytkowych budynków? Na łamach 
„Gazety Wyborczej” prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiadał 
utworzenie kolejnego centrum senioralnego. Co ciekawe, zakon 
będący właścicielem terenu nic na ten temat nie wiedział. 
Należy przypomnieć, że specjalny kompleks senioralny miał 
powstać przy ul. Szkolnej – jaki będzie jego ostateczny kształt 
i czy wyjątkowa przestrzeń w centrum miasta będzie otwarta 
dla poznaniaków, to niestety zależy od dewelopera. 

w podziemiu galerii, w Kup-
cu Poznańskim czy w Starym 
Browarze. Parafia w uwagach 
do Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego 
domagała się w gruncie rzeczy 
zabetonowania tej przestrzeni: 
zwiększenia zabudowy wo-
kół kościoła z 35 do 80 proc. 
i pomniejszenia powierzchni 

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Na działce przy ulicy Sol-
nej, w sąsiedztwie Ogrodu 
Jordanowskiego, powstanie 
nowa inwestycja dewelo-
perska. Radni zainicjowali 
spotkanie z inwestorem 
i urzędnikami, by wspólnie 
porozmawiać o wpływie bu-
dowy i nowych bloków na 
komunikację i bezpieczeń-
stwo w tym fyrtlu. 

Inwestor zapowiada wy-
budowanie układu drogo-

wego i oświetlenia, a także 
rewaloryzację skweru od 

NOWE BLOKI I WYCINKA 
DRZEW NA SOLNEJ!

przyłączy z jego budynku. To 
może być większy problem 
w centrum miasta, gdzie 
inne podmioty mogą również 
domagać się uregulowania 
korzystania z ich własno-
ści i usunięcia węzłów 

MOSTOWA – I WSZYSTKO JASNE!

strony Solnej – na własny 
koszt. Jednak jak zauważyli 
radni, działania takie służyć 
będą przede wszystkim klien-
tom dewelopera i podniesie-
niu wartości samej inwestycji. 
Radni zainicjowali współpracę 
pomiędzy spółką deweloper-
ską a dyrekcją szkoły, która 
zarządza ogrodem.

Wcześniej, w wyniku pro-
testu mieszkańców, udało 
się obronić integralność 
przestrzenną ogrodu. Dziś 
wszystkich cieszą nowi 
mieszkańcy, a także nadzieja, 

że nowi lokatorzy inwestycji 
Solna 6 wraz z dziećmi będą 
mogli korzystać z atrakcji 
rewaloryzowanego placu 
zabaw. Zwrócono uwagę na 
naruszane przepisów ruchu 
drogowego przez ciężkie po-
jazdy obsługujące budowę, 
parkujące m.in. w zatoczce 
autobusowej, ale także na 
większe niż deklarowano 
wycinki drzew. 

Zarząd Dróg Miejskich po-
informował o dalszych pra-
cach drogowych związanych 
z budową drogi rowerowej od 
Śródki w kierunku Alei Nie-
podległości. Cała inwestycja 
uzależniona jest od miejskich 
finansów, priorytetem na 
tej trasie jest remont mostu 
Chrobrego. 

Trwają prace rewitalizacyj-
ne w Ogrodzie Jordanow-
skim i prowadzone są kolej-
ne etapy projektu pracowni 
UGO Architecture. Jednak 
sytuacja na rynku usług bu-
dowlanych nie pozwala na 
dokończenie prac. Dlatego 
Rada Osiedla zapropono-
wała współdziałanie szkoły 
i dewelopera, m.in. w za-
kresie budowy przyłączy 
centralnego ogrzewania, 
co znacząco wpłynie na 
optymalizację wydatków.

W działania zaangażowani 
są radni: Tomasz Dworek, Lidia 
Koralewska, Andrzej Rataj.

Przez kilkadziesiąt miesię-
cy przy przystanku autobu-
sowym Muzeum Etnogra-
ficzne przy ulicy Mostowej 
nie działały latarnie ulicz-
ne. I w końcu stała się ja-
sność – co prawda dopiero 
po dwóch latach od pierw-
szej interwencji, ale i tak 
cieszy! 

Przy tej ulicy znajdują się 
oryginalne lampy zawieszo-
ne na linkach przymocowa-
nych do fasady kamienic 
i słupów. Na fragmencie 
ulicy jeden z właścicieli ka-
mienicy domagał się zdjęcia 

oświetleniowych czy trakcji 
tramwajowej z fasady. Od 
kilku lat, zgodnie z nowymi 
przepisami, przewody tram-
wajowe zawieszane są już na 
słupach. Interwencję podjął 
radny Tomasz Dworek.

biologicznie czynnej z 30 do 
10 proc.! 

CZEGO ZABRAKŁO?
Teren przy samym kościele – 
przy dawnym pomniku Mickie-
wicza – nie został specjalnie 
wyróżniony przez planistów. 
Szkoda, bo mamy tam kamie-
nicę i fyrtel z ogromną histo-
rią. W eleganckim budynku 
mieszkania zajmowali słynni 
poznańscy lekarze, a obok 
mieściła się znana w całej 
Europie klinika okulistyczna 
doktora Wicherkiewicza. Był 
to także apartament popular-
nej pisarki Marii ze Sławskich 
Wicherkiewiczowej. 

W dobrze przygotowanej pre-
zentacji zabrakło jednak wyraź-
nego podkreślenia znaczenia 
alternatywnego skrótu do ulicy 
Św. Marcin: od Taczaka, przez 

Pasaż Apollo, dalej Wysoką 
z charakterystycznymi rynsz-
tokami – na szagę przez plac 
Wiosny Ludów do Szkolnej.

Dla skweru przy Piekarach 

warto jednak podjąć planistycz-
ne ryzyko, mając też na uwadze, 
że ostateczna prognoza podat-
kowa według MPU wyjdzie dla 
miejskich finansów na plus.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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CZY SŁUŻBY CZYSZCZĄ 
MIEJSKIE ŁAWKI?

Na początku roku na proś-
bę Rady Osiedla Stare Mia-
sto Zarząd Dróg Miejskich 
umył i zdezynfekował ław-
ki przy Starym Marychu na 
ul. Strzeleckiej i przy ul. Do-
wbora Muśnickiego.

Czas epidemii wymógł szcze-
gólną troskę o czystość 

miejskich ławek, zarówno po-
brudzonych fast foodami czy 

Zarząd Dróg Miejskich 
nałożył karę w wysokości 
441 957,60 zł na dewelope-
ra z placu Wolności 6, który 
postawił w strefie ochrony 
konserwatorskiej nielegal-
ną reklamę, a także bez 
zgody ZDM zajmował pas 
drogowy.

Pomimo wskazania naruszeń 
prawa nielegalna reklama 

prezentowana była przez kilka 
miesięcy. To prawdopodobnie 
pierwsze w Poznaniu wykorzy-
stanie obowiązujących przepi-
sów do walki z nieuczciwymi 
firmami. Opłaty karne zasilają 
budżet miejski.

NIELEGALNA REKLAMA
GIGANTYCZNA KARA DLA DEWELOPERA!

Na takie kary pozwala usta-
wa o drogach publicznych, 
w ramach której za zajęcie pasa 
drogowego bez zezwolenia po-
bierana jest dziesięciokrotność 
opłaty za okres, w którym re-
klama była wyeksponowana. 
Opłaty za zajęcie pasa drogo-
wego są różne i zależą m.in. od 
wielkości reklamy, czasu jej 
umieszczenia i kategorii drogi.

Przy placu Wolności 6 po-
wstają tzw. miniapartamenty. 
Według zapowiedzi dewelopera 
znajdzie się w nim 259 lokali, 
z czego najmniejszy będzie miał 
tylko 17 metrów kwadratowych! 
W opinii radnych takie inwesty-
cje nie sprzyjają budowie więzi 

społecznych i działają destruk-
cyjnie na tkankę miejską. Nieste-
ty, to niejedyne takie inwestycje 
w centrum Poznania.

ptasimi odchodami, jak i przez 
osoby niedbające o higienę. Te-
mat w interpelacji poruszył tak-
że radny Andrzej Rataj, pyta-
jąc o systematyczne działania 

służb w zakresie czyszczenia 
i konserwacji mebli miejskich.

Zarząd Dróg Miejskich infor-
muje, że na wniosek miesz-
kańców lub Rad Osiedli zleca 

interwencyjne czyszczenie 
ławek w pasach drogowych. 
W 2022 r. zlecono dotąd malo-
wanie i mycie w całym mieście 
tylko 259 ławek. 

Problem szczególnie widoczny 
jest na skwerku przy ul. Strzelec-
kiej, w pobliżu pomnika Starego 
Marycha. Potrzebne w tym miej-
scu ławki zbyt często służą ama-
torom tanich alkoholi. Miejsce 
to zostało objęte nadzorem po-
licji i straży miejskiej w ramach 
działań projektu Bezpieczna 
Dzielnica – Bezpieczny Miesz-
kaniec. W działania zaangażo-
wani są radni Tomasz Dworek, 
Lidia Koralewska, Andrzej Rataj, 
Włodzimierz Marciniak.

Na sesji pod koniec paź-
dziernika staromiejska Rada 
Osiedla przyjęła uchwałę 
w sprawie wniosku do Pre-
zydenta Miasta Poznania 
o skuteczne karanie pod-
miotów niedostosowują-
cych się do przepisów zwią-
zanych z umieszczaniem 
reklam na terenie Starego 
Miasta. Uchwałę przygoto-
wał radny Tomasz Dworek.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Pozostawione byle gdzie hu-
lajnogi irytują poznaniaków. 
Przede wszystkim jednak 
utrudniają poruszanie się po 
centrum i są zagrożeniem. 

Okazuje się, że problem da 
się rozwiązać. Pozytyw-

ny przykład pochodzi z Kra-
kowa, w którym przy wspól-
nym stole usiedli urzędnicy 

PORZĄDEK Z HULAJNOGAMI?
CZEKAMY NA DZIAŁANIA WŁADZ!

i przedstawiciele operatorów. 
Rada przyjęła uchwałę po-
rządkującą poruszanie się hu-
lajnogami w mieście, a władze 
odpowiedziały pozytywnie na 
wniosek radnych. Czekamy na 
poznańskie działania!

To także problem pieszych, 
którym bardzo często hulajnogi 
blokują chodniki. Byle jak (i byle 
gdzie) pozostawione jednośla-
dy irytują – nie tylko poznania-
ków, ale mieszkańców wielu 
europejskich i polskich miast. 

Walkę z taką anarchią prowa-
dzą m.in. Warszawa i Kraków.

Krakowskie miejskie służby 
np. „aresztowały” hulajnogi 
pozostawiane na chodnikach, 
które później musieli odebrać 
operatorzy. To był pierwszy 
etap zmian. Dziś w Krakowie – 
w ścisłym centrum – tego typu 
pojazdy można pozostawiać 
tylko w wydzielonych strefach. 
Pozostawienie hulajnogi poza 
punktem wiąże się z opłatą 
nawet w wysokości 200 zł. 
Według tamtejszego rzecznika 
ZTM to znaczne poprawiło kul-
turę wykorzystania przestrzeni 
publicznej. Zlikwidowano też 
rowery miejskie, a w punktach 
mobilności (jest ich teraz 260), 
gdzie znajdowały się stacje, 
należy zostawiać hulajnogi. 
W krakowskim porozumieniu 
zapisano, że na terenie ścisłe-
go centrum, w tym m.in. Plant 
i ważniejszych ciągów pieszych, 
operatorzy zobowiązują się do 
systemowego ograniczenia mak-
symalnej prędkości do 18 km. 

Płaszczyznę do działania 
najpierw dały znowelizowane 
przepisy o ruchu drogowym, 
a później miejskie regulacje. 
Jak rozwiążemy ten problem 
w Poznaniu?

Z przestrzeni publicznej ko-
rzystają w ramach tzw. sha-
ringu (czyli udostępniania, 
dzielenia się) samochody, 
skutery, rowery miejskie 
i hulajnogi. Można z jednej 
strony traktować to jako ele-
ment systemu komunikacji, 
z drugiej – jako przedsię-
wzięcie biznesowe. Miasto 
wychodzi naprzeciw tym po-
trzebom, oddając za darmo 
pas drogowy hulajnogom 
czy innym pojazdom.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Budżet Rady Osiedla Stare 
Miasto w 2023 wyniesie pra-
wie 1,1 mln zł. Podzielono go 
na dwie części: inwestycyj-
ną – to niemal 900 tysięcy – 
oraz związaną z działaniami 
kulturalnymi i społecznymi, 
na które radni przeznaczą 
blisko 200 tysięcy złotych.

Poza własnym budżetem na 
remonty chodników docho-

dzą jeszcze środki pochodzące 
ze strefy płatnego parkowania 
w wysokości około 1 mln zł, 

INWESTYCJE NA 
STARYM MIEŚCIE 
W 2023 ROKU

których przeznaczenie wska-
zuje Rada Osiedla. W najbliż-
szym roku jako priorytet radni 
wytypowali wszelkie formy 
służące zwiększaniu zieleni i jej 
ochronie na Starym Mieście. 
Przewidziano m.in. 150 tys. zł 
na pielęgnację i utrzymanie 
zieleni jej odświeżenie przy 
skrzyżowaniu ulic Półwiejskiej 
i Strzeleckiej. 

W ramach budżetu 200 tys. zł 
wskazano na remonty w kolej-
nych 5 szkołach i przedszkolach. 
Planowane jest przekazanie 

50 tysięcy złotych na projekty 
zagospodarowania i zmiany 
układu dróg w celu wprowa-
dzenia dodatkowej zieleni 
m.in. w wydzielonym pasie 
przy szkole nr 82, a także przy 
ulicach Kopernika, Nowowiej-
skiego czy między Kościuszki 
a Działyńskich. 

Ponadto 100 tysięcy złotych 
zaproponowano przeznaczyć 
na realizację nowych nasadzeń 
w pasach drogowych, a 50 ty-
sięcy na zieleń i elementy małej 
architektury w parkach i zieleń-
cach. 10 tysięcy zarezerwowa-
no na małą architekturę, w tym 
poidła dla ptaków i domki dla 
owadów w parkach. 

W kontekście bezpieczeństwa 
radni wskazali umieszczenie 
spowalniaczy, „poduszek ber-
lińskich” bądź innych rozwią-
zań m.in. przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego, Grobli czy Garba-
rach (60 tys. zł). W budżecie 

jest także kwota 80 tys. na 
instalacje artystyczne, rzeźbę 
plenerową w przestrzeni miej-
skiej, z uwzględnieniem placu 
Bernardyńskiego. Jest to jedno 
z zadań, których nie udało się 
wprowadzić w 2021 roku.

Do wspomnianych realizacji 
chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać. Niestety, osiedle nie 
zwyciężyło w konkursie granto-
wym z dodatkowymi środkami 
na inwestycje. Z tego względu 
zarezerwowane środki w wyso-
kości 160 tysięcy złotych wróci-
ły do dyspozycji Rady, a nowy 
cel zostanie wskazany po kon-
sultacjach. W zakresie inwesty-
cji działania koordynuje radny 
Jacek Maleszka, przewodniczą-
cy Komisji Polityki Przestrzen-
nej, a za realizację budżetu 
odpowiada przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Agnieszka 
Hoffmann przy wsparciu całe-
go Zarządu.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Do zadań Rady Osiedla Sta-
re Miasto należą działania 
wspierające utrzymanie 
ładu przestrzennego oraz 
stanu środowiska, skwe-
rów, zieleńców i parków. 
Tym razem radni wniosku-
ją o realizację alei drzew 
przy ul. Królowej Jadwi-
gi – w przestrzeni między 
torowiskiem tramwajowym 
a pasami ruchu.

Rada Osiedla od początku 
obecnej kadencji podej-

muje liczne przedsięwzięcia 
służące ochronie istniejącej 
zieleni, poprawie jej stanu, 
a także zwiększaniu liczebno-
ści, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zieleni wysokiej. W do-
bie zmian klimatycznych to 
konieczność!

Aleja drzew przy ul. Królowej 
Jadwigi na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Strzelecką do 
ul. Wierzbięcice stanowiłaby 
przywrócenie historycznego 
założenia tzw. Ringu Stübbena. 
Drzewa i krzewy w tej przestrze-
ni istniały w przeszłości, rów-
nież po uruchomieniu torowiska 
tramwajowego. Potwierdzają to 
historyczne zdjęcia znajdujące 
się w zasobach Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków i dostępne 
na portalu Cyryl.

W ostatnim czasie podjęto 
działania, które przyczyniły 

SZPALER DRZEW
PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

się do zawężenia istniejących 
pasów ruchu, bez zmniejsza-
nia ich liczby, wyłączając 
z użytku część jezdni. Po-
twierdzają one, że przestrzeń 
ta mogłaby zostać przeznaczo-
na na powierzchnię biologicz-
nie czynną bez negatywnych 
skutków dla przepustowości 
ruchu. Wymagałoby to jednak 
zmiany istniejącej geometrii 
ulicy, co wiąże się z koniecz-
nością opracowania projektu 
oraz wykonania niezbęd-
nych prac. Poza powstaniem 
alei drzew rozważyć należy 
także wykonanie zielonego 
torowiska.

Realizacja alei drzew w ciągu 
ulicy Królowej Jadwigi przy-
niosłaby szereg pozytywnych 
skutków, wśród których wy-
mienić należy m.in.: ogranicze-
nie powierzchni wysp ciepła 
na obszarze Starego Miasta, 
poprawę mikroklimatu, ogra-
niczenie hałasu i smogu, w tym 
rozprzestrzeniania się niebez-
piecznych pyłów, nadanie re-
prezentacyjnego charakteru 
ulicy, przywrócenie historycz-
nych założeń urbanistycznych 
i wpisanie się w nowe cele Po-
znania czy budowanie dobrego 
wizerunku władz miasta.

Uchwałę przygotował radny 
Jacek Maleszka, przewodniczą-
cy Komisji Polityki Przestrzen-
nej i Rewitalizacji. 

Rada Osiedla ma świadomość, że potencjalna szerokość prze-
strzeni, w której znaleźć się mogą drzewa, jest stosunkowo 
niewielka. To dlatego radni w uchwale do prezydenta Poznania 
wskazali przykłady z innych europejskich miast, m.in. Wiednia, 
Düsseldorfu czy Groningen, w których znaleźć można zarówno 
stare drzewa, jak i nowe nasadzenia w bezpośrednim sąsiedz-
twie torowisk czy skrajni jezdni.

Fot. wizualizacje UGO Architecture

Fot. historyczna MKZ

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Co zrobić, żeby w stołecznym 
mieście, którym jest Poznań, 
nie było gemeli? Zalegające 
dniami, a nawet tygodnia-
mi, góry śmieci przynoszą 
wstyd, zarówno władzom 
miasta, jak mieszkańcom 
dbającym o porządek.

Wszyscy znają (lub powin-
ni znać) harmonogram 

wywozu odpadów wielkogaba-
rytowych oraz zasady segrega-
cji… Jednak śmieci zajmują już 
także miejsca parkingowe. Dla-
tego staromiejscy radni przyję-
li uchwałę, w której postulują 
składowanie gabarytów na po-
dwórkach. I to z oszczędnością 
dla uczciwych poznaniaków.

Zbyt często wywóz gaba-
rytów traktuje się jako pre-
tekst do pozbycia się śmieci, 

Na placu Kolegiackim nowa 
fontanna cieszy miesz-
kańców, zwłaszcza tych 
najmłodszych. Podobne 
wodne atrakcje funkcjonu-
ją na Św. Marcinie i placu 
Wolności. Niestety, od po-
nad dwóch lat staromiejscy 
radni nie mogą doprosić się 
naprawy fontanny przy Zie-
lonych Ogródkach.

O to, dlaczego nie działa 
fontanna, pytają miesz-

kańcy, a staromiejscy radni 
interweniują w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej. – Ciągle 
otrzymujemy wymijające od-
powiedzi – informuje radna 
Lidia Koralewska. Najpierw 

KIEDY ZADZIAŁA FONTANNA NA ZIELONEJ?

WYWÓZ GABARYTÓW. 
BEZ GEMELI?

które powinny być utylizowane 
w inny sposób. Zazwyczaj są 
to odpady budowlane, opony, 
sprzęt AGD czy niedopuszczal-
ne akumulatory i farby.

Odpady gabarytowe są wy-
wożone z terenu Starego Miasta 
na poszczególnych ulicach raz 
w miesiącu. Niestety, miesz-
kańcy nie zawsze stosują się do 
(zamieszczonego m.in. na stro-
nach internetowych) harmono-
gramu i wystawiają odpady na 
ulice w innych terminach.

Sytuacja mogłaby ulec popra-
wie, gdyby śmieci gabarytowe 

był to stan epidemii, potem 
poszukiwanie uszkodzenia 
albo firmy, która będzie w sta-
nie usunąć usterkę. Aż trudno 
uwierzyć, że przez kilkadzie-
siąt miesięcy nie można za-
leźć serwisanta – firmy, która 
zdiagnozuje problem i naprawi 
wodny mechanizm.

Zielone Ogródki to jeden z ulu-
bionych skwerów poznania-
ków. W upalne dni mieszkań-
cy centrum, rodziny z dziećmi 
i seniorzy nie mogą w pełni 
cieszyć się jego urokiem. Nowa 
dyrekcja Zarządu Zieleni Miej-
skiej obiecała uruchomienie 
instalacji w 2023 roku. Inter-
wencję podjęła radna Lidia 
Koralewska.

składowane były na terenie 
każdej posesji i stamtąd zabie-
rane przez firmy wywożące. 
Każda posesja ma swojego za-
rządcę i do jego obowiązków 
powinno należeć informowa-
nie firm o konieczności odbioru 
śmieci wielkogabarytowych. 
Uchwałę przygotowała radna 
Lidia Koralewska.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Budżety Obywatelskie – 
przynajmniej w teorii – po-
zwalają mieszkańcom mieć 
większy wpływ na realiza-
cję projektów kulturalnych 
i inwestycyjnych zarówno 
w skali miasta, jak i poszcze-
gólnych fyrtli. Jak jest na Sta-
rym Mieście?

W praktyce barierą dla 
pomysłodawców są 

m.in. nieumiejętność pozyska-
nia sojuszników w działaniu, 
brak kompetencji marketingo-
wych czy nieokreślenie celów 
społecznych. Dlatego Rada 
Osiedla Stare Miasto przyjęła 
stanowisko w sprawie koniecz-
ności wprowadzenia zmian 
w sposobie organizacji Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go, które mogłyby doprowadzić 
do stworzenia transparentnych 
procedur i rzeczywistej party-
cypacji społecznej.

Rada Osiedla Stare Miasto 
nie kwestionuje zasadności 
realizacji zgłoszonych i za-
akceptowanych przez Urząd 
Miasta projektów. Zwracamy 
jednak uwagę na niepokojącą 
„dominację” projektu Trene-
ra Osiedlowego – w różnych 
wariantach: senioralnych czy 
realizowanych w poszczegól-
nych fyrtlach – w PBO. W po-
przedniej edycji łączna kwota 
dofinansowania tego typu dzia-
łań wynosiła ponad 5 milionów 
złotych z prawie 12 milionów. 
Rada Osiedla Stare Miasto 
wnioskuje o realizację popu-
larnego wśród poznaniaków 
projektu, ale w ramach środ-
ków spoza PBO. Pozwoli to na 
większą różnorodność i bar-
dziej demokratyczny podział 
finansowania.

W pasach drogowych 
w tym roku posadzono 60 
drzew, często w miejscach 
wskazanych przez radnych 
i mieszkańców. 

Na Starym Mieście pojawiły 
się m.in. nowe klony po-

lne, jarzęby szwedzkie, lipy 
i kasztanowce. Niska zieleń 
nasadzona została przy ulicach 
Składowej, Mostowej, Łąkowej 
i Krakowskiej. Niestety, drzew 
ubywa w centrum Poznania, 
wycinane są przez dewelope-
rów, m.in. przy ulicach Zielo-
nej, Solnej 6 czy Podgórnej. 

Za zieleń w mieście odpo-
wiadają dwie jednostki: Za-
rząd Zieleni i Wydział Tere-
nów Zieleni ZDM. Ten ostatni 

60 NOWYCH DRZEW
NA STARYM MIEŚCIE

CO DALEJ Z BUDŻETEM 
OBYWATELSKIM?

Projekty budżetu obywatel-
skiego wymagają opinii rady 
osiedla. Radni, omawiając 
społeczne propozycje, za-
zwyczaj ostateczny wybór 
pozostawiają mieszkańcom. 
Jednak w przypadku projektu 
zaaranżowania zieleni przy 
ulicy Solnej (projekt „Zielony 
skwer przy ul. Solnej”) Rada 
Osiedla Stare Miasto wydała 
opinię negatywną. Radni ze 
zdziwieniem przyjęli infor-
mację o zaakceptowaniu tego 
projektu przez magistrat w bu-
dżecie obywatelskim.

To skandaliczna decyzja, 
bo skwer w ramach umowy 
partycypacyjnej miał sfinan-
sować deweloper korzysta-
jący z przestrzeni publicznej, 
a rewaloryzacja tej przestrzeni 
ma wpływ przede wszystkim 
na wzrost wartości inwestycji. 
Rada zwraca uwagę na podpi-
saną już umowę i wskazanie 
deweloperowi przez miasto 
wytycznych związanych 
z drzewostanem i infrastruktu-
rą. Uchwałę przygotował radny 
Tomasz Dworek.

prosi o wskazanie lokalizacji 
na nowe nasadzenia w są-
siedztwie wyciętych okazów, 
ale jest to trudne. Po prostu na-
leży tak projektować budynki, 
by zapewnić mieszkańcom jak 
największą enklawę zieleni. 
Niestety, tak się nie dzieje. To 
nie przeszkadza deweloperom 
reklamować swoich bloków, 
podkreślając atuty parków, do 
których pielęgnacji zazwyczaj 
nie chcą się dokładać.

Ze staromiejskiego budżetu 
sfinansowano także koszty pie-
lęgnacji zieleni oraz naprawy 
i czyszczenie ławek. W dzia-
łania zaangażowani są radni: 
Tomasz Dworek, Michał Kon-
della, Lidia Koralewska, Jacek 
Maleszka, Andrzej Rataj. 

Podobnie jest z dużymi 
projektami infrastruktural-
nymi, które powinny być 
finansowane ze środków 
miejskich, np. pochodzą-
cych ze strefy parkowania. 
Takim przykładem jest 
„Bruk przyjazny pieszym”. 
Tego typu przedsięwzięcia 
są potrzebne na Starym 
Mieście, jednak powinny 
być elementem procesów, 
do których władze Pozna-
nia zostały zobligowane 
uchwałą Rady Miasta.

Fot. ZD
M

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Rejon Starego Miasta jest 
szczególnie trudny do 
uprawiania zieleni, ale nasi 
mieszkańcy robią wszystko, 
żeby upiększać swoje fyrtle.

Już 29 raz poznaniacy brali 
udział w edycji konkursu 

Zielony Poznań. Z roku na rok 
powiększa się grono miesz-
kańców zgłaszających swoje 
przydomowe zieleńce, okna 
i balkony – miejsca, które 
z wielkim zaangażowaniem są 
tworzone i pielęgnowane przez 
nich samych.

Do II miejskiego etapu kon-
kursu komisja zakwalifikowała 
obiekty zgłoszone przez: Ma-
rię Broniec (zielone podwórko 
ul. Mielżyńskiego), Michała 
Klauzińskiego (balkon/logia 
ul. Kazimierza Wielkiego), Ka-
tarzynę Nadrowską (balkon/

Codziennie słyszymy o za-
mykaniu kolejnych sklepów 
i lokali gastronomicznych 
w centrum miasta. Przedsię-
biorcy borykają się ze skutka-
mi ograniczeń epidemicznych 
i gwałtownego skoku opłat za 
media. Wpływ na malejące 
przychody ma także mniejsza 
liczba osób przybywających 
na Stare Miasto.

Remonty na Starym Mie-
ście, od Starego Rynku 

po Kaponierę, wpływają na 
funkcjonowanie i sytuację fi-
nansową tysięcy mieszkańców, 
przedsiębiorców i właścicieli 
nieruchomości. Nowa infra-
struktura ma poprawić jakość 
życia i prowadzenie biznesu 
w centrum Poznania. Żeby tak 
było, konieczne jest jednak 
zaplanowanie kampanii pro-
mocyjnych adresowanych do 
różnych grup. Ważna będzie 
też aktywna współpraca władz 
miasta z lokalną społecznością. 
O podjęcie już teraz działań 
promocyjnych wnioskują do 
prezydenta Jacka Jaśkowia-
ka Rada Osiedla Stare Miasto 

WŁADZE POWINNY
PROMOWAĆ CENTRUM!

i lokalne koalicje mieszkańców.
Powodów, dla których warto 

przyjechać na Stary Rynek czy 
Św. Marcin, jest ogrom! Z jed-
nej strony – nowa aranżacja 
zabytkowej przestrzeni przy-
jaznej m.in. osobom z niepeł-
nosprawnościami, z cichym to-
rowiskiem tramwajowym czy 
większą liczbą zieleni, z dru-
giej – działające na europej-
skim poziomie teatry, galerie, 
muzea czy hotele, o zabytkach 
nie wspominając!

Strategia promocyjna powin-
na obejmować działania pro-
biznesowe podkreślające ofertę 
handlową czy restauracyjną. 
W lokalnej skali robi to Rada 
Osiedla, wspierając przedsię-
biorców w ramach projektu Do-
bry Sąsiad. Radni wyróżniają 
m.in. tych przedsiębiorców, 
którzy swoimi działaniami 
tworzą dobry klimat. 

W działania zaangażowa-
ni są radni: Tomasz Dworek, 
Katarzyna Hełpa-Liszkowska, 
Magdalena Ignaszak, Andrzej 
Rataj, Alicja Wilak, Maria Krzy-
żaniak-Stachowiak i Włodzi-
mierz Marciniak.

29. EDYCJA KONKURSU 
ZIELONY POZNAŃ!

logia ul. Kazimierza Wielkiego). 
W edycji miejskiej wśród lau-

reatów znalazł się mieszkaniec 
Starego Miasta – Michał Klau-
ziński, który zajął II miejsce 
w kategorii balkony. Jest to 
ogromne wyróżnienie zarów-
no dla laureata, jak i naszego 
osiedla.

Po dwóch latach przerwy 
podsumowanie konkursu obyło 
się w Sali Białej Urzędu Miasta 
Poznania. Uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i upomin-
ki. Na zakończenie spotkania 
zaprosiliśmy wszystkich na 
poczęstunek, podczas które-
go mogliśmy porozmawiać 
o ważnych sprawach naszego 
osiedla.

Działania koordynowały rad-
ne: Alicja Wilak, Małgorzata 
Osińska i Agnieszka Hoffmann.

W uchwale staromiejskiej czytamy m.in.: „Radni wniosku-
ją o przeprowadzenie nowoczesnej, sprawnej, atrakcyjnej, 
całościowej i spójnej kampanii promocyjnej Starego Mia-
sta, skierowanej w szczególności do mieszkańców Poznania 
i Wielkopolski, a także organizacji zajmujących się ruchem 
turystycznym, w celu promocji walorów Starego Miasta oraz 
działalności podmiotów funkcjonujących na Starym Mieście”.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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FYRTEL GARBARY

Pierwsze Święto Fyrtla 
Garbary rozpoczęło się ko-
rowodem z placu Kolegiac-
kiego na Bernardyny, gdzie 
organizatorzy razem z Radą 
Osiedla zaprosili na występy 
artystyczne, warsztaty dla 
dzieci, a także sąsiedzki po-
częstunek. W przedsięwzię-
cie zaangażowani byli lokal-
ni społecznicy, rzemieślnicy, 
uczniowie i nauczyciele gar-
barskich szkół. 

Staromiejscy radni zachęca-
li do rozmów o przyszłości 

fyrtla i do działań mających 
stworzyć wielowarstwową 
mapę Garbar. Rękodzielnicy 
zaprosili do swoich stoisk 
i warsztatów: szydełkowania, 
florystycznych, plastycznych 

ŚWIĘTO FYRTLA GARBARY
czy krawieckich. Można 
było przy wsparciu fachow-
ców uszyć dla siebie wielo-
razowy woreczek na owoce 
i warzywa.

Na tej blisko dwukilometro-
wej ulicy nie mieszka się dziś 
najlepiej, ale trakt ma swoje 
wyjątkowe atrakcje. Mieści się 
tu około 10 galerii sztuki i kilka 
unikatowych warsztatów rze-
mieślniczych. Są też oryginalne 
sklepy, jak metalowy czy eko-
spożywczak. Fyrtel będzie się 
intensywnie zmieniał, co wyni-
ka z planów rewitalizacji Starej 
Rzeźni, placu Bernardyńskiego 
czy wprowadzenia tramwaju 
z Naramowic. Celem aktywi-
stów jest zazielenienie ulicy 
i nasadzenie drzew w gruncie.

Dziś grupa społeczników 

z nieformalnej Koalicji Garbary 
organizuje spotkania i wysta-
wy m.in. w Galerii w Bramie (to 
Sąsiedzi z Fyrtla Garbary czy 
Jesteśmy z Wami. Poznaniacy 
Ukraińcom), a także spotkania 
z przewodnikami przybliżają-
cymi historię wyjątkowego 

miejsca. Niebawem pojawi się 
także mapa Garbar i docelowo 
strona internetowa fyrtla.

W działania zaangażowani są 
radni: Tomasz Dworek, Katarzy-
na Hełpa-Liszkowska, Magdale-
na Ignaszak, Lidia Koralewska, 
Michał Kondella. 

Fot. Paweł Liszkowski 

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Sprawozdanie z działalności Rady 
Osiedla Stare Miasto
Adres: ul. Młyńska 11, 61-730 Poznań
Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Poznania. Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Materiał opracował: Tomasz Dworek
E-mail:
Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl
Skład, łamanie, adiustacja:
Monolitera.pl

Więcej informacji o działaniu Rady:
www.staremiasto.poznan.pl
www.facebook.com/
rada.osiedla.stare.miasto/
Telefon interwencyjny: 730 322 307

Skład Rady Osiedla kadencji 2019–2023: Radni: Roman Borowiak, Sławomir Cichocki 
(wiceprzewodniczący), Tomasz Dworek, (wiceprzewodniczący), Katarzyna Hełpa-
-Liszkowska, Agnieszka Hoffmann (przewodnicząca zarządu), Magdalena Ignaszak 
(członkini zarządu), Marcin Kaczmarek, Michał Kondella, Lidia Koralewska (zastępczy-
ni przewodniczącej zarządu), Marcin Liminowicz, Jacek Maleszka (członek zarządu), 
Włodzimierz Marciniak, Wiesław Moskalik, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, 
Andrzej Rataj (przewodniczący), Krzysztof Sroczyński, Maria Stachowiak-Krzyżaniak, 
Elżbieta Szubert, Wiesław Werner, Alicja Wilak.
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Stare Miasto wydano zgodnie z posta-
nowieniem §30 statutu osiedla nakazującym informowanie mieszkańców o dzia-
łalności Rady przez publiczne upowszechnianie sprawozdania.

 ■ Iga Malinowska, Fundacja Młyn Wsparcia

 ■ Czesław Rataj, wieloletni kierownik Referatu Straży 
Miejskiej Stare Miasto

 ■ Agnieszka Szulc wraz z zespołem z Wydziału Terenów 
Zielonych ZDM

 ■ Joanna i Przemysław Promińscy

 ■ Mirosław Różalski, dyrektor Szkoły Baletowej

 ■ Grzegorz Kmita-Patyczak, staromiejski listonosz, 
przewodnik po Poznaniu i muzyk rockowy

 ■ Anna Zalewska-Powalisz i Krzysztof Powalisz, 
animatorzy Poznańskiej Sceny Młodych

 ■ Stowarzyszenie Pedagogów Riposta na Garbarach

 ■ Michał Marcinkowski, aktywista z Taczaka

 ■ Karolina Dąbrowska i Magdalena Kokot, bibliotekarki

 ■ Paweł Głogowski ze Stowarzyszenia Ulepsz Poznań

 ■ poseł Franciszek Sterczewski

 ■ Hanna Sierocka z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

 ■ Tomasz Szrajbowski, sprzedawca ze sklepu Aldi

 ■ Benek Ejgierd, Klubokawiarnia Meskalina

 ■ Elżbieta Sobańska, przedsiębiorca i aktywistka

 ■ Elena i Vladimir Boltenkov, piekarnia kawiarnia 
„La Petite Pâtisserie – Boulangerie”

 ■ Aleksandra Korytowska, przedsiębiorca i społecznik 
z Garbar

 ■ Marcin Muth, założyciel Galerii w Bramie i Manufaktury 
Obrazów, aktywista z Garbar

 ■ Edgar Hein, wyjątkowy nauczyciel i aktywista

 ■ Bogdan Żyłkowski, animator kultury

 ■ Kawiarnia Artystyczna Kóltura | ul. 23 Lutego

 ■ Pizzeria Pansa Piena | pl. Wielkopolski

 ■ Biblioteka Raczyńskich, Filia nr 11 | Chwaliszewo 17

 ■ Lody Chwaliszewo 7/8

 ■ Restauracja Dmuchawce | ul. Wenecjańska 2

 ■ Kawiarnia Kahawa | pl. Cyryla Ratajskiego 10d

 ■ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 ■ Centrum Kultury Zamek | Św. Marcin 80/82

 ■ Łazęga Poznańska | Św. Marcin 75

 ■ Fundacja Jak Malowana | Św. Marcin 37

 ■ Księgarnia Tak Czytam | Św. Marcin 76

 ■ Towarzystwo Wiedzy Powszechnej | Św. Marcin 69

 ■ La Giovane – Pizza&Pasta (d. Da Luigi) | ul. Woźna 1

 ■ Generator Malta | pl. Wolności

 ■ „Warzywniak Na Rogu” | ul. Garbary 54

 ■ Schaboszczak od Dziadka | ul. Szkolna 7

 ■ Kawiarnia Kawa | ul. Gołębia 3

 ■ Szkoła Baletowa | ul. Gołębia 8

 ■ Kawiarnia Taczaka 21

 ■ Sklep „U Wojtusia” | ul. Kościuszki 71

 ■ Restauracja Ptasie Radio | ul. Kościuszki 74

 ■ Kino Malta | ul. Rybaki 6A

 ■ Piekarnia „Frąckowiak” | ul. Długa 12

 ■ Warzywniak [Elżbieta Trzybińska] | ul. Strzelecka 17

 ■ Rzeźnik [Rafał Wicher] | ul. Strzelecka 17/Długa

 ■ Szewc, Bernard Jakubowski | ul. Kopernika 10

 ■ Zespół Szkół Odzieżowych [Klub Ośmiu] | ul. Kazimierza Wielkiego 17

 ■ Kreaktywator | ul. Krakowska 13/5

 ■ Zaułek Rzemiosła

 ■ „La Petite Pâtisserie – Boulangerie” | róg Wielkiej i Klasztornej

 ■ „Miłość” – wegańska restauracja | ul. Garbary 54

 ■ „FUZZ” – bar i restauracja | ul. Gwarna 10

 ■ Manufaktura Obrazów i Galeria w Bramie | ul. Garbary 47

Dobry Sąsiad to społeczny pro-
jekt Rady Osiedla Stare Miasto. 
Jego celem jest wyróżnienie 
firm/instytucji i ludzi budują-
cych dobrosąsiedzkie relacje. 
Poniej przedstawiamy pełną 
listę dotychczasowych laure-
atów Dobrego Sąsiada.

Dobry Sąsiad: LUDZIE

Dobry Sąsiad: FIRMY I INSTYTUCJE

W 2022 roku w trudnej sytuacji przedsiębiorców wynikającej z prac remontowych 
w centrum, a także z powodu ogromnych podwyżek cen energii elektrycznej radni 
postanowili nie przyznawać certyfikatów Dobry Sąsiad, ale solidarnie działać 
na rzecz wsparcia lokalnego biznesu przez władze miasta w zakresie obniżki 
podatków, czynszów i prowadzenia działań promocyjnych.
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